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HODNOCENÍ PRÁCE – OBSAHOVÁ STRÁNKA 

název  
dobře vystihuje obsah práce, je věcný a stručný 

 

cíle a hypotézy  

jasně formulované  

 

úvod a literární přehled  
vztahuje se k zadané problematice a obsahuje dostatečné množství informací, které shrnuje na 

přiměřené úrovni poznání v dané oblasti; kriticky hodnotí použité informace  

  

použité informační zdroje založené zejména na  
původní zahraniční a domácí literatuře 

 

použitá literatura  
v odpovídajícím rozsahu  

 

data a metody  

jasné, přehledné a srozumitelné, nechybí nic podstatného, množství materiálu (pozorování, 

opakování v prostoru a čase) a použité metody jsou takové, že pomohou splnit vytčené cíle  

 

výsledky 
odpovídají použité metodice, k vyhodnocení použity standardní metody, určité rezervy jsou patrné 

 

interpretace dat (diskuse)  
odpovídající  

 

závěry  
práce má jasné a jednoznačné závěry, které jsou podloženy a odpovídají na cíle a hypotézy práce  

 

 

HODNOCENÍ PRÁCE - FORMÁLNÍ STRÁNKA  

obrázky a tabulky  

přehledné a obsahují dostatečné množství informací  

 

text  

bez větších formálních nedostatků  

 

jazyk  

odpovídá gramatické správnosti, možnostem a zvyklostem používání v odborném textu  



 

literatura  

citace použité v textu odpovídají seznamu literatury a způsob citací odpovídá mezinárodním nebo 

českým normám  

 

obsažené informace jsou  
pro obor rozšiřující poznání a cenným potvrzením (aplikací) známých skutečností  

 

 

 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce předkládané na Katedře aplikované 

geoinformatiky a kartografie, PřF UK v Praze a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím 

klasifikačním stupněm: výborně 
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Student zpracovával práci s vysokým zaujetím a samostatně. 

 

Bakalářská práce má jasně definované cíle práce, kvalitně je zpracován popis dat, metodika, 

diskuse a závěr. Na druhou stranu, pro prezentaci výsledků práce mohla být využita lepší invence.  

 

Chvály hodná je autorova diskuse a testování vstupních dat do síťových analýz, cenným 

přínosem je zpracování databáze podrobné silniční sítě Česka z volně dostupných datových zdrojů. 

 


